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 הודעה על אצילת סמכות הממשלה
לראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()12(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה ביום ל' בתשרי התשפ"א 
)18 באוקטובר 2020(, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33)א( ו–)ג( לחוק–

יסוד: הממשלה2, לאצול לראש הממשלה את סמכות הממשלה לפי 
התשי"ט-31959,  )מינויים(,  המדינה  שירות  לחוק  15א)ב()2(  סעיף 
לנציב שירות  זו  ולהסמיכו לאצול סמכות  לנשים  לייעד משרות 

המדינה.

ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
)חמ 3-3281-ה26(

צחי ברוורמן  
    מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"א, עמ' 78; התשע"ו, עמ' 1200.  3

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
31)ב(  התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 

לחוק–יסוד: הממשלה2 -

השר  סמכויות  את  דרעי  מכלוף  אריה  לשר  להעביר   )1(
]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  חוק  לפי  דת  לשירותי 
משולב[, התשל"א-31971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית 
התכנון  לחוק   99 סעיף  ולפי  התשנ"ו-41996,  חלופית, 
חוף  האזורית  למועצה  בקשר  התשכ"ה-51965,  והבנייה, 
אשקלון, למועצה האזורית באר טוביה, למועצה האזורית 
כל  וזאת  רשויות,  שבאותן  הדתיות  ולמועצות  מרחבים 

עוד השר יעקב אביטן מכהן בתפקיד השר לשירותי דת;

השר  סמכויות  את  דרעי  מכלוף  אריה  לשר  להעביר   )2(
]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  חוק  לפי  דת  לשירותי 
משולב[, התשל"א-1971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית 
התכנון  לחוק   99 סעיף  ולפי  התשנ"ו-1996,  חלופית, 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בקשר למועצה הדתית ולעיריית 
בנובמבר   17( התשפ"א  בכסלו  א'  יום  עד  וזאת  אשקלון, 

.)2020

ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת.

ט"ז בחשוון התשפ"א )3 בנובמבר 2020(
)חמ 3-3281-ה11(

צחי ברוורמן  
     מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשל"א, עמ' 130.  3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 249.  4

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  5

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

)שפיטה,  הנוער  לחוק  35)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, אני מאריך2 את מינוים של 
שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה, ליושבי ראש בוועדות 

שחרורים:

ניר משה זנו

אילנית אימבר

טל ויסמן בן שחר.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום א' באדר התשפ"א )13 בפברואר 
.)2021

ב' בחשוון התשפ"א )20 באוקטובר 2020(
)חמ 3-1191(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשל"א, עמ' 134.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 7990.  2

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)א()1( ו–)ב()1( לחוק שחרור על–
תנאי ממאסר, התשס"א-12001, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה את מרים סוקולוב, שופטת בקצבה של בית 

משפט מחוזי, ליושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ח באב התש"ף )18 באוגוסט 2020(
)חמ 3-101-ה2(

אבי ניסנקורן  
    שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי חבר ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתי  לחוק  10א)ה(  לסעיף  ובהתאם  התשס"א-12001,  ממאסר, 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית 
המשפט העליון, אני ממנה את שלמה איזקסון, שופט עמית של 
בית משפט שלום, לחבר ועדת שחרורים מיוחדת בדיון בעניין 

קציבת עונשו של אסיר עולם.

תוקף המינוי עד יום כ"ג באלול התש"ף )12 בספטמבר 2020(

ח' באב התש"ף )29 ביולי 2020(
)חמ 3-101-ה2(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  2
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מינוי יושב ראש ועדת ערר ויושב ראש מותב
לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש(

)הוראת שעה(, התש"ף-2020, ולפי חוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק התכנית לסיוע כלכלי 
)נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש"ף-12020, אני ממנה  
וליושב  ועדת ערר לפי החוק האמור  ליושב ראש  את ערן בר 
ראש מותב של ועדת הערר האמורה לפי סעיף 5)ב( לחוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-21992.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' בחשוון התשפ"א )19 באוקטובר 2020(
)חמ 3-6133(

אבי ניסנקורן  
    שר המשפטים

ס"ח התש"ף, עמ' 298.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

הארכת מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

הדתיים  הדין  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כמיל  של  מינויו  את  מאריך  אני  התשכ"ג-11962,  הדרוזיים, 

מולא2 למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים.

בחשוון  י"ג  מיום  אחד,  לחודש  המינוי  הארכת  תוקף 
לפי  קבע,  של  למינוי  עד  או   )2020 באוקטובר   1( התשפ"א 

המוקדם משניהם.

י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(
)חמ 3-1185-ה5(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7412; התשע"ו, עמ' 1800; התשע"ט, עמ'   2 

14054; התש"ף, עמ' 1872, עמ' 3054, עמ' 5796, ועמ' 7070.  

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  9)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-11969 
)להלן - החוק(, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
התשמ"ד-21984, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה את ריבה ניב, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, 

ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ח באלול התש"ף )7 בספטמבר 2020(
)חמ 3-228-ה1(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)א()1( ו–)ב()1( לחוק שחרור על–
תנאי ממאסר, התשס"א-12001, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני מאריך3 את מינויו של בנימין ארבל, שופט בקצבה 

של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ה' בכסלו התשפ"א )21 בנובמבר 
.)2020

כ' באלול התש"ף )9 בספטמבר 2020(
)חמ 3-101-ה2(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 5513; התשע"ט, עמ' 4785.  3

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
בית משפט  של  שופט  חמו,  בן  יוסף  של  מינויו  את  מאריך  אני 

מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת.

תוקף המינוי מיום י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020( 
עד יום י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(.

כ"ה בתשרי התשפ"א )13 באוקטובר 2020(
)חמ 3-101-ה2(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511; התשע"ח, עמ' 689.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 527.  2

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
יוסף בן חמו2, שופט של בית משפט  אני מאריך את מינויו של 
מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת בדיון בעניין קציבת 

עונשו של אסיר עולם.

תוקף המינוי מיום י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020( 
עד יום י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(.

כ"ה בתשרי התשפ"א )13 באוקטובר 2020(
)חמ 3-101-ה2(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511; התשע"ח,  1

עמ' 689.  
י"פ התשפ"א, עמ' 527.  2
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)להלן - החוק(, אני ממנה את מוריה צ'רקה, שופטת של בית משפט 
שלום, ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה בסיוון התש"ף )17 ביוני 2020(
)חמ 3-228-ה1(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  9)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969  שכלית-התפתחותית(,  מוגבלות  עם  באנשים 

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.  1

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט*
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

תדלוק(,  בתחנות  מרביים  )מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  4)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ב-12002 )להלן - צו תחנות תדלוק(, וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי 

נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992 )להלן - צו מוצרי נפט(, אני מודיע לאמור:
מיום י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020( המחירים המרביים של בנזין בתחנות תדלוק כאמור בצו תחנות תדלוק הם   .1

כמפורט להלן:

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

5.50א.  מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

4.70ב.  מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 0.21 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( - 0.18 שקלים חדשים לליטר.

מיום י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020( המחירים המרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק כאמור בצו מוצרי נפט הם   .2
כמפורט להלן:

מוצר נפט
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

)לא כולל בלו(

851.66מזוט כבד 4000 3.5%

1,011.99זפת 80/100 

943.98זפת ה.ב.

י' באלול התש"ף )30 באוגוסט 2020(
)חמ 3-2152-ה1(            חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז  

הודעה עם סכומים מעודכנים פורסמה בילקוט הפרסומים 9125, מיום י"ב בתשרי התשפ"א )30 בספטמבר 2020(.  *

ק"ת התשס"ב, עמ' 909; י"פ התש"ף, עמ' 7744.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; י"פ התש"ף, עמ' 7744.   2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/550/א/24, 
מצהירה   ,605 עמ'  התשס"א,   ,4939 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,8380 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ט, עמ' 13605, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, ח"ח 465, בשטח   
של 95 מ"ר; הייעוד: דרך.

ח' בחשוון התשפ"א )26 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/8000/ב, 
הפרסומים 3717, התש"ן, עמ' 475, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  כי  - הפקודה(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,13604 עמ'  התשע"ט,   ,8380 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,231 ח"ח   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 17 מ"ר; הייעוד: דרך.

ח' בחשוון התשפ"א )26 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' בי/204,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2911 עמ'  התשמ"ה,   ,3227
 19 לסעיף  בהתאם  ים,  בת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  להלן, שביחס 
  ,7454 עמ'  התש"ף,   ,9000 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בת ים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

הפקעה בחלק מחלקה 154 בגוש 7145 מכוח תכנית בי/204;   
הייעוד: הרחבת דרך קיימת.

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4(

צביקה ברוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בת ים  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/125, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1718 עמ'  התשנ"ה, 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  להלן, שביחס 
 ,5370 עמ'  התשנ"ז,   ,4562 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית באקה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

הפקעה  שטח   ,46 ח"ח   ,8779 גוש  בבאקה,  קרקע  חטיבת   
לדרכים: 35 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ח בחשוון התשפ"א )5 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4(

מוחמד סולימאן אגבאריה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,257-0340950
מס'  ותכנית   ,450 עמ'  התשע"ט,   ,7951  הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,257-0598631
בזה  מצהירה   ,5671 עמ'  התש"ף,   ,8840 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן 
- הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
8982, התש"ף, עמ' 7219, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  מיום פרסום הודעה  כנא  של המועצה המקומית כפר 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר כנא, המזוהה כגושים וח"ח האלה:  

שטח במ"רח"חגוש

1738414529

554,128

582,882

17385391,077

42477

45394

48386

51442

54403

571,709

81256

60651

63798

הייעוד: דרך.

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4(

חסין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/15/1200, 
הפרסומים 3739, התש"ן, עמ' 1711, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  כי  - הפקודה(, 
 5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3936, התשנ"ב, עמ' 326, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3705, ח"ח 160, 161.  

ח' בחשוון התשפ"א )26 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,19/101/02/9
בזה  מצהירה    ,3705 עמ'  התשמ"ט,   ,3681 הפרסומים 
בהתאם  גת,  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,8590 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2377 עמ'  התש"ף, 

עיריית קריית גת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית גת, המזוהה כגוש 1565, חלקה 137,   
מגרש 500; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ט' בחשוון התשפ"א )27 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4(

עמי ביטון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

15/11/2012:41
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יונתן שיף, עו"ד, מפרק

בונד אי בע"מ
)ח"פ 51-560894-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל עמר, מרח' אלכסנדר 

זייד 1, נתניה 4236414, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריאל עמר, מפרק

תיווך זהר בע"מ
)ח"פ 51-147453-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2020, התקבלה החלטה 
מרח'  שריקי,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הרצוג 9, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שמואל שריקי, מפרק

אופטיק סבן
)ח"פ 51-369248-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.11.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

גיגי, מרח' כנפי נשרים 13, ירושלים 9654801, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.3.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
החלפת מפרקים

בעניין: המשביר לצרכן מרכז - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ 
)להלן - האגודה(.

מס' תיק: 57-001901-8.

ובעניין: החלפת מפרק.

האגודות  לפקודות   48 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם  השיתופיות 
התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי  )פירוק(,  השיתופיות 
 המפרק עו"ד דוד אמסל, ממגדל בסר 2, רח' בן גוריון 1, קומה 20, 
בני ברק 51201, טל' 03-6142188, פקס' 03-6142167, וממנה במקומו 
ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  עבדלסלם, ממשרד  זועבי  את  

9438622, טל' 074-7502807, פקס' 074-7502728.

צו הפירוק ניתן ביום 9.6.2003, ופורסם בילקוט הפרסומים 
5195, התשע"ג, עמ' 2825.

ט"ו בחשוון התשפ"א )2 בנובמבר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

לראות עולם
)ע"ר 58-065577-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
ביום 9.9.2020, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות 
תל–אביב-יפו   ,4 גרופית  מבוא  מרח'  פורשטט,  מילר  לאה  את 

6930041, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לאה מילר פורשטט, מפרקת

ב.מ.א בע"מ
)ח"פ 51-085352-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.9.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן שיף, מרח' אחד 

העם 20, ירושלים 9214401, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.
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ניולנס בע"מ
)ח"פ 51-330223-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2020, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור הרפז, עו"ד, מפרק

קופרמן את פורמן חב' קבלנית לבניין בע"מ
)ח"פ 51-049517-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.1.2021, בשעה 12.00, אצל עו"ד אשר שלקוביץ, רח' 
וילסון 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר שלקוביץ, עו"ד, מפרק

רד סי קורלס בע"מ
)ח"פ 51-292841-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרקת וכינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.11.2020, התקבלה החלטה 
לפי  מונה  אשר  רותם,  ראובן  עו"ד  החברה,  מפרק  את  להחליף 
ולמנות במקומו את  החלטת האסיפה הכללית מיום 20.7.2015, 
 ,23 קומה  הורד,  מגדל   ,53 השלום  מדרך  סלע,  בר  צליל  עו"ד 
הסמכויות  כל  את  לה  ולהקנות  החברה,  למפרקת  גבעתיים, 

בנוגע לפירוק החברה.

לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת  כן,  כמו 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה 
המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.1.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צליל בר סלע, עו"ד, מפרקת

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שמעון גיגי, מפרק

י. רביב ייעוץ )2004( בע"מ
)ח"פ 51-355766-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.12.2020, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' יקינטון 3, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רביב יובל ישראל, מפרק

קוטס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-361836-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.12.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' דרך בגין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,144
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול קוטלר, עו"ד, מפרק

סייגיט סולשנס
)ח"פ 51-368239-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.12.2020, בשעה 10.00, אצל עו"ד עופר בן ארי, רח' 
השילוח 10, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נועה שפרי, מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אאורטה טכנולוגיות 
שירותי בריאות בע"מ

במשרד עו"ד נחום יצחקי, בכתובת: 51568924822.12.202012:00
הלל יפה 28א, חדרה

עו"ד נחום 
יצחקי

חנות המרכז לחסכון 
באנרגיה בע"מ

במשרד עו"ד נחום יצחקי, בכתובת: 51437122822.12.202010:00
הלל יפה 28א, חדרה

עו"ד נחום 
יצחקי

מ.י.א.ש. יזמות 
ופרוייקטים בע"מ

במשרד הנאמן עו"ד כהן יצחק, 51215159822.12.202010:00
בכתובת: יגיע כפיים 2, תל אביב

עו"ד כהן 
יצחק
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